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Załącznik 1 
 

 

 

Do Zadania nr 3.1 
 

 

 

Wersja demonstracyjna internetowej platformy wymiany informacji/danych – 
Platforma Dialogu Nauka – Przemysł 
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Dla potrzeb wersji DEMO zaproponowano strukturę danych usług badawczych, oferty 
technologicznej, patentów. W wersji produkcyjnej struktura danych będzie szersza, zgodnie 
z przedstawionym celem projektu. 
 
Projekt struktury danych dla wersji pilotażowej/demonstracyjnej 

• Nazwa instytucji 
• Rodzaj instytucji 
• Adres  
• Kod pocztowy 
• Miejscowość 
• Wydział 
• Katedra 
• Imię  
• Nazwisko 
• Telefon  
• E-mail 
• Kategoria oferty 
• Tytuł oferty 
• Opis 
• Słowa kluczowe 
• Obszary zastosowania 
• Innowacyjność i zalety stosowania 
• Gotowość wdrożeniowa (dot. oferty techn. i patentów) 
• Status IP (dot. oferty techn. i patentów) 
• Materiały dodatkowe (np. strona www) 
• Informacje dodatkowe (referencje z wdrożenia, informacje o dotychczasowych testach, itp.) 
• Inne uwagi 

 
Przykładowe rekordy danych są przedstawione w kolejnych tabelach: 
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Przykład – oferta technologiczna 

Nazwa instytucji Akademia Górniczo-Hutnicza 
Rodzaj instytucji Uczelnie wyższe 
Adres  Al. Mickiewicza 30 
Kod pocztowy 30-059 
Miejscowość Kraków 
Wydział  
Katedra  
Imię  Jan 
Nazwisko Kowalski 
Telefon  12617xxxx 
E-mail 1kowalski@agh.edu.pl 
Kategoria oferty Oferta technologiczna 
Tytuł oferty Urządzenie do termicznej utylizacji pyłów 
Opis Przedmiotem rozwiązania jest sposób i urządzenie do 

termicznej utylizacji pyłów organicznych pochodzących 
z procesu mechanicznej regeneracji chemoutwardzalnych 
mas formierskich i rdzeniowych zawierających palne 
komponenty organiczne. 

Słowa kluczowe odlewnictwo, recykling, regeneracja, technologie 
bezodpadowe 

Obszary zastosowania Wynalazek znajdzie szerokie zastosowanie w przemyśle 
odlewniczym, gdzie generowana jest duża ilość odpadów 
w postaci pyłów. 

Innowacyjność i zalety 
stosowania 

 

Gotowość wdrożeniowa (dot. 
oferty techn. i patentów) 

TRL5 - zweryfikowano podstawowe elementy technologii w 
warunkach zbliżonych do rzeczywistych 

Status IP (dot. oferty techn.  
i patentów) 

patent 
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Przykład – usługi badawcze 

Nazwa instytucji Akademia Górniczo-Hutnicza 
Rodzaj instytucji Uczelnie wyższe 
Adres  Al. Mickiewicza 30 
Kod pocztowy 30-059 
Miejscowość Kraków 
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii  
Katedra Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki 
Imię  Anna 

Nazwisko Wilk 

Telefon  12617xxxx 
E-mail awilk@agh.edu.pl 
Kategoria oferty Usługi badawcze 

Tytuł oferty Badania własności fizycznych, mechanicznych i 
odkształceniowych skał, kruszyw mineralnych i gruntów dla 
celów budownictwa ogólnego i górniczego oraz drogownictwa i 
kolejnictwa 

Opis Laboratorium posiada akredytację na oznaczanie 48 różnych 
wielkości charakteryzujących właściwości skał zwięzłych, 
kruszyw mineralnych i gruntów. Stosowane techniki badawcze są 
zgodne w zaleceniami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
procedur badawczych, a dokładność oznaczeń jest zgodna z 
wymaganiami norm. Laboratorium świadczy usługi w zakresie 
badania właściwości: skał zwięzłych niezbędnych do oceny ich 
jakości i przydatności do produkcji elementów wystroju 
zewnętrznego i wewnętrznego w budownictwie (płyty 
okładzinowe i posadzkowe, stopnie schodowe, parapety itp.), skał 
zwięzłych do oceny ich jakości i przydatności do produkcji 
kruszywa drogowego, kruszyw mineralnych do oceny ich jakości i 
przydatności w budownictwie ogólnym (np. betony) i drogowym, 
materiałów odpadowych (np. hałdy kopalniane, wysiewki, popioły 
itp.) do określenia ich możliwych zastosowań. 

Słowa kluczowe Badania mechaniczne, badania metalograficzne, skały zwięzłe, 
kruszywa mineralne, grunty 

Materiały dodatkowe (np. strona 
www) 

https://www.agh.edu.pl/badania-naukowe/laboratoria-i-
aparatura/  
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Przykład – usługi badawcze 

Nazwa instytucji Akademia Górniczo-Hutnicza 
Rodzaj instytucji Uczelnie wyższe 
Adres  Al. Mickiewicza 30 
Kod pocztowy 30-059 
Miejscowość Kraków 
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Katedra Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii 

Imię  Jan 

Nazwisko Tarkowski 

Telefon  12617xxxx 
E-mail tarkowskijp@gazeta.pl 
Kategoria oferty Usługi badawcze 

Tytuł oferty Laboratorium Analiz Biogeochemicznych, wykonywanie analiz 
ilościowych wód, ścieków, gleb, gruntów, minerałów i skał, roślin 
oraz różnych badań normatywnych.  

Opis Laboratorium specjalizuje się w wykonywaniu analiz ilościowych 
wód, ścieków, gleb, gruntów, minerałów i skał, roślin oraz 
różnych badań normatywnych. Dotyczy to w szczególności 
kompleksowych badań odpadów, badań agresywności wód i 
gruntów, zawartości węgla organicznego i nieorganicznego oraz 
identyfikacji wszelkich nieorganicznych związków 
niebezpiecznych dla środowiska przyrodniczego. Wykonywane są 
ilościowe analizy pełne, wskaźnikowe i pierwiastków śladowych. 
Na rzecz firm farmaceutycznych mogą być wykonywane badania 
w zakresie akceptowanym przez GIF –, zarówno zgodne 
z wymogami farmakopei jak i kontrolne oznaczenia rtęci 
w surowicach i szczepionkach produkowanych przez BIOMED 
S.A. 

Słowa kluczowe analiza ilościowa, wód, ścieków, gleb, gruntów, minerałów i skał, 
roślin 

Materiały dodatkowe (np. strona 
www) 

https://www.agh.edu.pl/badania-naukowe/laboratoria-i-
aparatura/  

 
Wersja demonstracyjna internetowej platformy wymiany informacji/danych – platforma 
dialogu nauka - przemysł jest dostępna na stronie projektu www.dialog.agh.edu.pl  
 



 

 

 
                                                                                                           
 

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej    
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,  
tel. +48 12 617 36 14,  
e–mail: dialog@agh.edu.pl                                                                                                   
www.dialog.agh.edu.pl  
REGON 000001577, NIP 6750001923 

  

Strona główna platformy 
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Platforma zawiera informacje o: 
• Ofercie  
• Współpracy  
• Praktykach, zatrudnieniu 

 
I. Oferta: 

Przeszukiwanie bazy danych ofert technologicznych, patentów, usług badawczych. Możliwość 
zgłoszenia oferty na platformie Dialogu. 
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Pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji o danej ofercie (przykład): 
 

 
 
Usługi badawcze – przykład (Badania własności fizycznych, mechanicznych i odkształceniowych 
skał, kruszyw mineralnych i gruntów dla celów budownictwa ogólnego i górniczego oraz 
drogownictwa i kolejnictwa). 
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Oferty technologiczne – przykład (Badanie materiałów budowlanych i ceramicznych) 
 

 
 

II. Współpraca: 

Nawiązanie współpracy pomiędzy przemysłem a uczelniami wyższymi, której efektem będą 
wspólnie realizowane projekty, prace zlecone dla przemysłu, ekspertyzy, itp. 
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Wybór partnera: 
 

 
 
Poszukiwanie projektów w kategoriach projekt, wniosek, praca badawcza, ekspertyza, inne: 
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Zgłaszanie projektów: 
 

 
 

III. Praktyki, zatrudnienie 

System umożliwia poszukiwanie studentów na praktyki oraz staże przemysłowe. Dodatkowo 
pracodawcy mogą poszukiwać wśród studentów przyszłych pracowników. 
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Przykład (oferty pracy KGHM): 
 

 
 


